São Paulo, 07 de maio de 2018
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão
At. Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de
Renda Variável
C.C.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
At.
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários

Ref.:

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 849/2018-SAE

Prezados Senhores,
A Ultrapar Participações (“Ultrapar” ou “Companhia”), em atendimento ao Ofício
nº 849/2018-SAE, o qual solicita esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa,
conforme texto reproduzido a seguir, esclarecer o quanto segue:
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 04/05/2018, sob o título “Ultra corta em
20% investimento previsto para o grupo neste ano”, consta, entre outras informações, que a
Ultrapar está revisando o plano de investimentos deste ano e deve cortar o orçamento original
de R$ 2,68 bilhões em 20%.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 07/05/2018, com a sua confirmação ou
não, bem como outras informações consideradas importantes.”
A Companhia confirma que, conforme divulgado no call com investidores realizado em 03
de maio de 2018, foi mencionada uma redução em torno de 20% de seu plano de
investimentos de 2018, divulgado pela Ultrapar em dezembro de 2017, em razão da
diminuição do ritmo de crescimento da economia.
Cabe ressaltar que o valor indicado no referido plano representa um limite autorizado pelo
Conselho de Administração para investimentos ao longo do ano, como informado pela
Companhia no item 10.8 de seu Formulário de Referência. A execução destes investimentos
pode variar de acordo com o desenvolvimento e acompanhamento regular dos negócios,
podendo ficar abaixo do teto aprovado conforme estratégia adotada pela administração da
Companhia.
A Companhia informa, por fim, que a transcrição do call foi devidamente disponibilizada ao
mercado através do Sistema Empresas.Net, e disponível no website da Companhia
(www.ultra.com.br).
Acreditando ter fornecido as informações solicitadas no Ofício, ficamos à disposição de V.
Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Cordialmente,
_______________________________________________
Ultrapar Participações S.A.
André Pires de Oliveira Dias
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

